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PRILOGA 
 

IZIDI GLASOVANJ 

Pomen kratic in znakov 

+ sprejeto 

- zavrnjeno 

↓ brezpredmetno 

U umaknjeno 

PG (..., …, ...) poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani) 

EG (..., …, ...) elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani) 

po delih glasovanje po delih 

loč. ločeno glasovanje 

p.s. predlog spremembe 

SPS sporazumni predlog spremembe 

UD ustrezni del 

D predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje 

= identični predlogi sprememb 

§ odstavek 

čl. člen 

u.i. uvodna izjava 

PR predlog resolucije 

SPR skupni predlog resolucije 

TG tajno glasovanje 
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1. Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s 

splošnimi neposrednimi volitvami * 

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 492, 14, 24 

 

 

2. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 

Predlog konference predsednikov:  

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

predlog konference 

predsednikov 

razglašeno kot odobreno 

 

 

3. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** 

Priporočilo: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 482, 59, 33 

 

 

 

4. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) 

Poročilo: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 500, 72, 22 

 

 

5. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma *** 

Priporočilo: Helga Stevens (A8-0131/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) *** 

Priporočilo: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Embalaža in odpadna embalaža ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 90 odbor PG + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in 

elektronska oprema ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 35 odbor PG + 568, 42, 28 

 

 

 

9. Odpadki ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 253 odbor PG + 559, 42, 46 

Izjava Komisije 254 odbor  +  

 

 

 

10. Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 53 odbor PG + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I 

Poročilo: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 13 odbor PG + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja 

Evropske komisije 

Predlog resolucije: B8-0214/2018 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije B8-0214/2018  (odbor CONT) 

§ 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

PG + 464, 205, 8 

8 ECR EG - 301, 371, 6 

§ 6 9 ECR  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

po § 18 3 ENF PG - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § originalno 

besedilo 

PG + 621, 60, 5 

po § 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 289, 388, 4 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 459, 220, 6 

2/PG + 388, 266, 28 

3/PG + 627, 50, 6 

po § 22 2 ALDE  -  

4 ENF PG - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

po § 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 372, 304, 20 

po § 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 250, 435, 9 

16 ENF PG - 142, 542, 3 

po § 30 18 Verts/ALE PG - 196, 456, 42 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlogi sprememb 3, 4, 16 

ALDE: §§ 20, 22 
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GUE/NGL: predlogi sprememb 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: predlogi sprememb 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: § 20 

PPE: §§ 20, 27 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE, ALDE: 

§ 22 

1. del: "se zaveda, da razveljavitev ugodnega upravnega akta praviloma ni mogoča zaradi 

pravnih omejitev" brez besede "praviloma" 

2. del: "praviloma" 

3. del: "a vseeno poziva Komisijo, naj ponovno oceni postopek imenovanja novega 

generalnega sekretarja, da bi tudi drugim morebitnim kandidatom iz evropske javne 

uprave omogočila, da se potegujejo za mesto, s tem pa povečala izbiro med 

morebitnimi kandidati iz iste funkcionalne skupine in razreda; poziva Komisijo, naj 

v prihodnje izvaja odprte in pregledne postopke obravnavanja prijav" 
 

 

13. Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih 

migracijah in o beguncih 

Predlogi resolucij: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije – B8-0184/2018  (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE in GUE/NGL) 

po § 4 2 GUE/NGL PG - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL PG - 44, 613, 18 

po § 5 4 GUE/NGL PG - 62, 610, 15 

§ 28 § originalno 

besedilo 

PG + 510, 117, 69 

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po u.i. F 1 GUE/NGL PG - 59, 606, 26 

u.i. L § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 529, 109, 55 

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 516, 137, 43 

Predlog resolucije B8-0185/2018  (skupina ENF) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4 

ENF: § 28, končno glasovanje (B8-0184/2018), u.i. L 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 32 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

u.i. L 

1. del: "ker izkušnje kažejo, da migranti pozitivno prispevajo v državah, v katerih živijo, pa 

tudi v svojih matičnih državah" 

2. del: "ker v državah, v katerih živijo, prispevajo s plačevanjem davkov in s porabo 

približno 85 % svojega dohodka v gospodarstvih teh držav; ker je bilo ocenjeno, da 

je bilo leta 2017 z nakazili migrantov v države v razvoju prenesenih približno 596 

milijard ameriških dolarjev, kar je je trikrat več od skupne uradne razvojne pomoči" 
 

 

14. Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in 

prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 

Poročilo: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE PG - 195, 344, 156 

po § 88 2 Verts/ALE PG - 131, 548, 13 

§ 89 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 92 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE PG - 207, 453, 39 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 462, 82, 151 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 5 

1. del: "je zaskrbljen, da se EU in njeni instrumenti soočajo s pomembnimi izzivi, med 

drugim s političnim kompromisom med spodbujanjem vrednot in pravic ter 

kratkoročnimi varnostnimi interesi, pojavom novih akterjev v svetovnem upravljanju 

in mednarodnih finančnih institucijah, pa tudi s številnimi nasilnimi svetovnimi 

konflikti, vključno z negotovostjo v neposredni soseščini EU, tako vzhodni kot 

južni" 

2. del: "ter vse bolj agresivno in neomajno politiko Rusije" 

 
§ 6 

1. del: "ugotavlja, da so bili skrbniški skladi EU ustanovljeni za odpravljanje glavnih 

vzrokov migracij; obžaluje, da so prispevki iz proračuna EU za skrbniške sklade EU 

in instrument za begunce v Turčiji zmanjšali splošno skladnost, dolgoročno vizijo in 

učinek ukrepov Unije" 

2. del: "ponovno poudarja, da je treba nove prednostne naloge financirati z novimi 

proračunskimi sredstvi" 

3. del: "globoko obžaluje, da Parlament v nobeni fazi odločanja v zvezi z izjavo o Turčiji ni 

bil uradno zaprošen za nasvet ali odobritev" 

 
§ 24 
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1. del: vse besedilo brez besed: "nezakonita priključitev Krimskega polotoka, ki jo je 

izvedla Rusija, konflikt v vzhodni Ukrajini" 

2. del: te besede 

 
§ 55 

1. del: "poudarja, da je treba organizacijam civilne družbe zagotoviti dodatna finančna 

sredstva in podporo za usposabljanje; vztraja, da so potrebni nujni ukrepi za 

nadaljnje zmanjšanje upravnega bremena in postopkovnih ovir, s katerimi se 

srečujejo organizacije civilne družbe, zlasti lokalne" brez besed "dodatna finančna 

sredstva in"  

2. del: "dodatna finančna sredstva in" 

3. del: "poziva k posebnim proračunskim vrsticam, namenjenim krepitvi zmogljivosti 

organizacij civilne družbe, da se poveča njihova sposobnost za dostop do sredstev" 

4. del: "obžaluje, da Komisija v poročilu o vmesnem pregledu ni obravnavala vprašanja 

pomanjkanja udeležbe organizacij civilne družbe v načrtovanju in izvajanju zunanjih 

instrumentov; poziva Komisijo, naj v vse zunanje instrumente in programe vključi 

bolj strateško sodelovanje organizacij civilne družbe, kot sta zahtevala Svet in 

Parlament" 

 
§ 89 

1. del: "poudarja, da sta podpiranje in spodbujanje demokracije in človekovih pravic v 

tretjih državah, vključno z varstvom zagovornikov človekovih pravic, temeljnega 

pomena" 

2. del: "ne glede na vmešavanje oblasti tretjih držav" 

 
§ 92 

1. del: vse besedilo brez besed: "Romi, LGBTI" 

2. del: ti besedi 
 

 

15. Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 

Poročilo: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 550, 70, 72 

 

 

 

16. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske 

agencije 

Poročilo: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 426, 255, 12 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije 

§ 1 50 GUE/NGL PG - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D: EG - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D:  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30D EFDD  -  

53 S&D:  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  

54 S&D:  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D: EG - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D: EG + 355, 330, 6 

§ 51 6 Verts/ALE EG - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36D EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  

§ 64, točka a 40 EFDD  -  

po § 70 57 S&D:  +  

§ 85 58 S&D:  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 91 41D EFDD  -  

§ 92 42D EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, točka b 43 EFDD  -  

§ 99, točka c 14 GUE/NGL  -  

§ 99, točka e 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D: EG - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  

§ 132 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D:  -  

§ 134 62 S&D:  -  

§ 135 63D S&D:  -  

§ 136 64 S&D: EG - 247, 445, 3 

po § 152 65 S&D:  -  

§ 175, uvod 15 GUE/NGL  -  

§ 176 16D GUE/NGL  -  

po § 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, po točki g 66 S&D:  -  

§ 205 67 S&D:  -  

§ 216 17D GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68D S&D:  -  

§ 253, točka a 69 S&D:  -  

po § 262 2 ENF PG - 88, 588, 18 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 272 49 EFDD EG + 403, 284, 9 

po § 285 3 ENF PG - 82, 588, 12 

§ 288, točka a 70 S&D: PG - 322, 338, 10 

po § 290 4 ENF PG - 146, 536, 4 

§ 291, po točki a 5 ENF PG - 147, 536, 4 

po § 292 19 GUE/NGL PG + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL PG + 367, 265, 59 

po § 294 71 S&D:  +  

po § 296 7 Verts/ALE EG - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD PG - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE PG + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL PG ↓  

§ 297 9 Verts/ALE PG + 429, 261, 3 

§ 310 72 S&D: PG + 477, 211, 6 

po § 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL PG - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL PG + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  

po u.i. D 10 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 494, 171, 31 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: predloga sprememb 8, 9 

EFDD: Končno glasovanje (sklep), predlog spremembe 1 

ENF: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5 

S&D: predloga sprememb 70, 72 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 
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EFDD: § 132 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 

 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice se nanaša na Komisijo in na izvajalske agencije (Uredba 

(ES) št. 58/2003, člen 14(3), in Uredba (ES) št. 1653/2004, člen 66(2). 

 

Predlog spremembe 59 je bil preklican. 
 

 

17. Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru 

razrešnice Komisiji za leto 2016 

Poročilo: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije 

§ 25 8 GUE/NGL EG + 403, 282, 5 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  

§ 69 11 GUE/NGL  -  

po § 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

po § 331 1 EFDD  -  

po § 332 2 EFDD  -  

po § 335 3 EFDD  -  

po § 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

po § 338 6 EFDD  -  

navedba sklicevanja 5 7 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 552, 121, 22 

 

 

 

18. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS 

Poročilo: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 523, 143, 28 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 375, 125, 68 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

19. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 540, 147, 4 

Predlog resolucije 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF PG - 96, 589, 11 

po § 18 8 ENF PG - 104, 509, 79 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

po § 25 37 GUE/NGL PG - 194, 426, 73 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 505, 108, 78 

2/PG + 319, 294, 81 

po § 33 9 ENF PG - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL PG - 109, 515, 66 

2 EFDD po delih   

1 -  

2 -  

§ 38 3 EFDD EG + 448, 219, 22 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

§ 39 10 ENF PG - 121, 538, 26 

po § 39 11 ENF PG - 93, 592, 5 

po § 47 6 S&D:  +  

po § 52 12 ENF PG - 91, 535, 69 

13 ENF PG - 96, 523, 67 

14 ENF PG - 95, 582, 14 

15 ENF PG - 87, 583, 24 

po § 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

po § 59 16 ENF PG - 136, 526, 33 

po § 63 17 ENF PG - 109, 562, 5 

po § 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, alinea 6 § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

besedilo 
1/PG + 371, 235, 91 

2/PG + 578, 30, 83 

po § 74 27 Verts/ALE PG + 396, 264, 36 

§ 79 35 S&D:  +  

po § 83 18 ENF PG - 94, 584, 19 

po § 87 36 S&D:  +  

42 GUE/NGL PG + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL PG + 363, 298, 31 

§ 99 4 EFDD  -  

§ 100 44 GUE/NGL PG - 169, 483, 47 

po § 101 29 Verts/ALE PG - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE PG - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE PG - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE PG - 164, 477, 50 

§ 102 21D PPE PG - 269, 388, 30 

po § 102 22 PPE PG - 322, 351, 14 

§ 103 23D+2

6 

PPE PG - 299, 383, 8 

po § 103 24 PPE PG - 318, 333, 40 

§ 104 25D PPE PG - 284, 395, 11 

po § 104 33 Verts/ALE PG - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE PG - 260, 418, 14 

po § 110 28 Verts/ALE PG - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

po § 134 45 ENF  -  

20 ENF po delih   

1/PG - 127, 465, 94 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

2/PG - 92, 573, 24 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 542, 142, 16 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: predlogi sprememb 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 

PPE: §§ 29, 38 

ENF: predlogi sprememb 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, alinea 6 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 29, 38 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 2 

1. del: "meni, da bi morali poslanci šofersko službo EP uporabljati izključno za pot med 

letališčem ali postajo in prostori Parlamenta oziroma nazaj in da bi bilo za to treba 

uporabljati kombije in avtobuse EP za optimizacijo izdatkov" 

2. del: "poleg tega poudarja, da lahko v Belgiji poslanci uporabljajo železniški promet 

brezplačno; poziva generalnega sekretarja, naj se z belgijskimi železnicami dogovori 

o povečanju števila neposrednih vlakov med bruseljsko železniško postajo 

Luxembourg in letališčem Zaventem v času prihoda in odhoda največjega števila 

poslancev, in poziva sekretariat, naj med poslanci spodbuja uporabo železniških 

povezav, tudi da bi zmanjšali ogljični odtis poslancev" 

 
predlog spremembe 20 

1. del: "opominja, da kodeks ravnanja od poslancev zahteva, da prijavijo darila, ki jih 

prejmejo, ko uradno zastopajo Parlament, v skladu s pogoji iz izvedbenih pravil za 

kodeks ravnanja, in da je treba ta darila vpisati v register" 

2. del: "se sprašuje, zakaj je bilo v letu 2016 prijavljeno samo eno darilo, medtem ko jih je 

bilo v letu 2015 petindvajset" 

 

PPE: 

§ 73, alinea 6 

1. del: „obvezen“ 

2. del: "usposabljanje" in "o spolnem nadlegovanju in mobingu za poslance in uradnike na 

položajih moči" 

 

S&D: 

§ 29 

1. del: "poziva generalnega sekretarja, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi obravnaval 

precejšnje povečanje cen hotelskih nočitev v Strasbourgu, ki se iz leta v leto naglo 

povečujejo, vrhunec pa dosežejo prav v času plenarnih zasedanj" 

2. del: "priporoča, naj se poenostavi transport med Strasbourgom in nemško stranjo meje, 

kjer so cene občutno nižje (morda z avtobusnim prevozom med Kehlom in stavbo 

Parlamenta)" 

 
§ 38 
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1. del: "obžaluje, da po podatkih Računskega sodišča stroški geografske razpršitve 

Parlamenta znašajo 114 milijonov EUR letno; je seznanjen z ugotovitvami iz svoje 

resolucije z dne 20. novembra 2013 o določitvi sedežev institucij Unije, da je 78 % 

vseh poslovnih potovanj uslužbencev Parlamenta, za katere veljajo kadrovski 

predpisi, neposredna posledica dejstva, da so službe Parlamenta geografsko 

razpršene; spominja, da je ocenjeni okoljski učinek te razpršitve med 11.000 in 

19.000 tonami emisij CO2" 

2. del: "poziva Svet, naj poišče rešitev za to tratenje denarja davkoplačevalcev" 
 

Razno: 

Predlog spremembe 19 je bil preklican. 
 

 

20. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 659, 32, 6 

Predlog resolucije 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 611, 55, 31 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Podelitev razrešnice je zaustavljena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo IV, člen 

5(1)(b) Poslovnika). 

21. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 556, 124, 4 

Predlog resolucije 

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

2 +  

3 +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 568, 125, 7 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 54 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 4 

1. del: "je seznanjen, da v skladu z veljavnim postopkom razrešnice sodišče junija 

Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa 

nato oktobra Parlamentu predloži svoje poročilo, o razrešnici pa Parlament do maja 

glasuje na plenarnem zasedanju; je seznanjen, da med pripravo zaključnega računa 

in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev 

razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo 

krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti" brez besed 

"poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

3. del: "zahteva, da sodišče in Računsko sodišče upoštevata najboljše prakse iz zasebnega 

sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o 

dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za 

predložitev poročil Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se 

pregleda časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV 

Poslovnika Parlamenta, da bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem 

plenarnem zasedanju Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice 

zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu" 
 

 

22. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije 

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 586, 100, 13 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 4 

1. del: "ugotavlja, da se v okviru sedanjega postopka razrešnice letna poročila o dejavnostih 

Računskemu sodišču predložijo junija, to jih Parlamentu predloži oktobra, ki o njih 

glasuje na plenarnem zasedanju maja; ugotavlja, da od zaključka letnih 

računovodskih izkazov do podelitve razrešnice, če ni preložena, preteče vsaj 17 

mesecev; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo strožji; 

poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti" brez besed 

"poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo strožji" 

2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo strožji" 

3. del: "poziva Računsko sodišče, naj sledi dobremu zgledu zasebnega sektorja in predlaga, 

da se kot rok za predložitev letnih poročil o dejavnostih določi 31. marec 

naslednjega leta, za predložitev poročil Računskega sodišča 1. julij in da se nato 

pregleda časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 priloge IV 

poslovnika Parlamenta, da bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem 

plenarnem zasedanju Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice 

zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu" 

 
§ 8 

1. del: "obžaluje, da je obseg obravnave v 10. poglavju letnega poročila ostaja omejen; 

prosi Računsko sodišče, naj posreduje podrobnejše podatke o vsaki instituciji, da bi 

se dosegel boljši pogled na slabosti upravnih odhodkov" 

2. del: "meni, da bi bilo v prihodnosti dobrodošlo poročanje Računskega sodišča po 

posameznih državah za vsako državo članico" 
 

 

23. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 560, 130, 4 

Predlog resolucije 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 550, 130, 20 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 3 

1. del: "je seznanjen, da v skladu z veljavnim postopkom razrešnice odbor junija 

Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa 

nato oktobra Parlamentu predloži svoje poročilo, o razrešnici pa Parlament do maja 

glasuje na plenarnem zasedanju; je seznanjen, da med pripravo zaključnega računa 

in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev 

razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo 

krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti" brez besed 

"poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

3. del: "zahteva, da odbor in Računsko sodišče upoštevata najboljše prakse iz zasebnega 

sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o 

dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za 

predložitev poročila Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se 

pregleda časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV 

Poslovnika Parlamenta, da bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem 

plenarnem zasedanju Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice 

zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu" 
 

 

24. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 490, 200, 4 

Predlog resolucije 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE PG - 252, 431, 18 

2 EFDD PG - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL EG + 468, 211, 19 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 562, 125, 14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 1 

EFDD: Končno glasovanje (sklep), predlog spremembe 2 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFDD: § 21 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 3 

1. del: "je seznanjen, da v skladu z veljavnim postopkom razrešnice odbor junija 

Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa 

nato oktobra Parlamentu predloži svoje poročilo, o razrešnici pa Parlament do maja 

glasuje na plenarnem zasedanju; je seznanjen, da med pripravo zaključnega računa 

in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev 

razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo 

krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti" brez besed 

"poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 
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2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

3. del: "zahteva, da odbor in Računsko sodišče upoštevata najboljše prakse iz zasebnega 

sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o 

dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za 

predložitev poročila Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se 

časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV Poslovnika 

Parlamenta, revidira tako, da bi Parlament o podelitvi razrešnice glasoval na delnem 

plenarnem zasedanju novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki 

sledi zadevnemu obračunskemu letu" 

 
§ 17 

1. del: vse besedilo brez besed: "hkrati pa preprečili podvajanje dejavnosti z drugimi 

institucijami Unije" 

2. del: te besede 
 

 

25. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje 

delovanje 

Poročilo: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 542, 135, 15 

Predlog resolucije 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D:  +  

§ 42 3 GUE/NGL PG - 127, 506, 69 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 46 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 549, 133, 18 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 3 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFDD: § 42 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 9 

1. del: "izraža podporo analizi in izboljšanju stroškovne učinkovitosti naknadne kontrole s 

primerjavo stroškov dejavnosti naknadne kontrole in vrednosti ugotovljenih napak; 

ugotavlja, da je strošek na enoto ugotovljenih napak (strošek v EUR) v letu 2016 

znašal 23 centov" 

2. del: "se zaveda, da je ta strošek na enoto povezan z nizko stopnjo napake in bi bil še 

nižji, če bi bil znesek, na katerega se te napake nanašajo, višji" 

 

S&D: 

§ 46 

1. del: "je seznanjen, da v skladu z veljavnim postopkom razrešnice odbor junija 

Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče nato 

oktobra Parlamentu predloži svoje poročilo, o razrešnici pa Parlament do maja 

glasuje na plenarnem zasedanju; je seznanjen, da med pripravo zaključnega računa 

in dokončanjem postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev 

razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo 

krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti" brez besed 

"poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

3. del: "poziva, naj ESZD in Računsko sodišče sledita najboljši praksi v zasebnem sektorju, 

in v zvezi s tem predlaga, da se kot rok za predložitev letnih poročil o dejavnostih 

določi 31. marec v letu, ki sledi obračunskemu letu, kot rok za predložitev poročila 

Računskega sodišča pa 1. julij; predlaga tudi, naj se pregleda časovni okvir za 

postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 priloge IV poslovnika Parlamenta, da 

bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem plenarnem zasedanju 

Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki sledi 

zadevnemu obračunskemu letu" 
 

 

26. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

§ 3 § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

besedilo 
1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 572, 119, 6 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 3 

1. del: "pozdravlja, da je varuh marca sodišču predložil letno poročilo o dejavnostih; 

ugotavlja, da je sodišče predložilo svoje poročilo Parlamentu oktobra in da se bo o 

podelitvi razrešnice glasovalo na plenarnem zasedanju Parlamenta do maja; 

ugotavlja, da bo do podelitve razrešnice, če ne bo preložena, preteklo vsaj 17 

mesecev od zaključka letnih računovodskih izkazov; poudarja, da so časovni roki 

revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice 

poenostaviti in pospešiti" brez besed "poudarja, da so časovni roki revizije v 

zasebnem sektorju mnogo krajši" 

2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

3. del: "zahteva, naj varuh sledi dobremu zgledu zasebnega sektorja in predlaga, da za rok 

za predložitev letnih poročil o dejavnostih določi 31. marec naslednjega leta, za 

predložitev poročil sodišča 1. julij in nato za glasovanje o razrešnici Parlamenta na 

plenarnem zasedanju novembra, in s tem zaključi postopek razrešnice v letu, ki sledi 

obračunskemu letu" 
 

 

27. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti) PG + 569, 124, 4 

Predlog resolucije 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 400, 289, 6 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 566, 130, 2 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 3 

1. del: "je seznanjen s tem, da nadzornik v skladu z veljavnim postopkom razrešnice junija 

Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa 

nato oktobra svoje poročilo predloži Parlamentu, ki maja na plenarnem zasedanju 

glasuje o razrešnici; dodaja, da med pripravo zaključnega računa in zaključkom 

postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev razrešnice 

preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; 

poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti" brez besed 

"poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

2. del: "poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši" 

3. del: "zahteva, da nadzornik in Računsko sodišče upoštevata najboljšo prakso iz 

zasebnega sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih 

poročil o dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za 

predložitev poročila Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se 

časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV Poslovnika 

Parlamenta, revidira tako, da bi Parlament o podelitvi razrešnice glasoval na delnem 

plenarnem zasedanju novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki 

sledi zadevnemu obračunskemu letu" 
 

 

28. Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU 

Poročilo: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije 

§ 5 2 GUE/NGL po delih   

1/PG + 586, 104, 10 

2/PG - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 38 1 ECR EG + 582, 110, 6 

spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 558, 129, 7 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 2 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 2 

1. del: "poudarja, da je medinstitucionalna delovna skupina o virih za decentralizirane 

agencije zlasti preučila pilotni primer Evropske agencije za varnost v letalstvu 

(EASA) glede agencij, ki se financirajo iz pristojbin; ugotavlja, da četudi se agencije 

v celoti financirajo iz pristojbin, so še vedno v celoti odgovorne organu za podelitev 

razrešnice glede tveganja zaradi izgube ugleda; poleg tega izraža svojo zaskrbljenost 

v zvezi s kazalniki kakovosti, ki se uporabljajo v pilotnem primeru EASA, saj so 

močno osredotočeni na zadovoljstvo uporabnikov in manj na varnost v zračnem 

prometu; poziva Komisijo, naj preuči, kako je mogoče zagotoviti neodvisnost 

agencij, ki se v celoti financirajo iz pristojbin" 

2. del: "in v zvezi s tem preuči sistem, po katerem se pristojbine plačujejo Komisiji namesto 

neposredno agencijam, agencije pa se še naprej financirajo iz proračuna Unije" 
 

Razno: 

Monica Macovei je podala naslednji ustni predlog spremembe: "ugotavlja, da je 29 agencij (94 %) na 

svojih spletiščih objavilo izjave o interesih članov upravnega odbora, vodstvenih uslužbencev in 

notranjih strokovnjakov; preostale agencije, ki tega še niso storile, poziva, naj jih objavijo brez 

nadaljnjega odlašanja, pri tem pa navedejo članstvo v drugih strokovnih organizacijah, s čimer se 

omogoči notranji neodvisni nadzor; pozdravlja dejstvo, da srednje agencije in vse tiste, pri katerih so 

nasprotja interesov bolj verjetna zaradi njihovega delovnega področja, vsako leto in tudi pogosteje 

pregledujejo izjave o interesih v času njihove predložitve" 
 

 

29. Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 558, 131, 5 
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Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

30. Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske 

komunikacije (BEREC) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 554, 132, 7 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

31. Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 560, 127, 8 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

32. Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

(Cedefop) 
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Poročilo: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 563, 106, 28 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

33. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju 

preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 554, 126, 9 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

34. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep  +  
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

(besedilo v celoti) 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 558, 123, 14 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

35. Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 622, 46, 21 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 623, 40, 25 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 

 
 

Razno: 

Podelitev razrešnice je zaustavljena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo IV, člen 

5(1)(b) Poslovnika). 

36. Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 554, 126, 8 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija PG + 566, 110, 12 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

(besedilo v celoti) 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

37. Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni 

(ECDC) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 566, 122, 5 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

38. Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 564, 128, 7 
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Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

39. Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 562, 128, 4 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

40. Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 536, 149, 7 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 553, 129, 11 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

41. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 
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Poročilo: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

§ 20 2 GUE/NGL po delih   

1/PG - 254, 409, 26 

2/PG + 410, 229, 29 

3/PG - 248, 437, 5 

po § 25 1 EFDD  -  

po § 26 3 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 552, 140, 8 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 2 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 2 

1. del: "z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je po podatkih organizacije Corporate Europe 

Observatory 46 % strokovnjakov, od leta 2015 zaposlenih pri agenciji, v navzkrižju 

interesov, saj so neposredno ali posredno povezani z lobiji in družbami, katerih 

proizvode ocenjuje agencija" 

2. del: "se zaveda, da interni postopki niso zadostno jamstvo za to, da bo agencija res 

neodvisna od industrije; ugotavlja, da morajo uslužbenci agencijo obvestiti o svoji 

prihodnji zaposlitvi in morebitnem navzkrižju interesov" 

3. del: "poziva agencijo, naj začne uveljavljati strožja pravila za izmenično zaposlovanje v 

javnem in zasebnem sektorju ter sprejme odvračalne kazni za tovrstne primere" 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

42. Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 560, 128, 10 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

43. Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 

(EIOPA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 578, 114, 7 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

44. Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 563, 128, 6 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

45. Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

po § 18 1 GUE/NGL PG - 203, 472, 18 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 534, 145, 18 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

46. Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami (EMCDDA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 561, 123, 10 
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Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

47. Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 541, 133, 17 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 539, 132, 18 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

48. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij 

(ENISA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 557, 111, 29 
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Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

49. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 552, 133, 9 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

50. Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 571, 110, 14 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

51. Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0080/2018) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 560, 129, 8 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

52. Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 553, 133, 5 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

53. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-

OSHA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 564, 126, 7 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

54. Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 559, 110, 28 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

55. Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih 

razmer (Eurofound) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 559, 130, 5 
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Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

56. Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 556, 127, 10 

 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

57. Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 551, 123, 16 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 559, 122, 16 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
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58. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 551, 136, 5 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

59. Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

PG + 522, 158, 14 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 529, 145, 13 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: Končno glasovanje (sklep) 
 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

60. Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) 

Poročilo: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 550, 114, 29 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

61. Razrešnica 2016: industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 562, 108, 29 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

62. Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 564, 120, 13 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

63. Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

§ 1 1 Verts/ALE EG - 167, 500, 28 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 476, 192, 29 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

64. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH2) 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 561, 123, 11 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
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65. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 567, 121, 7 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

66. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije 

§ 5 1 Verts/ALE  -  

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 494, 193, 10 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

67. Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0077/2018) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 560, 122, 4 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 
 

 

68. Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

(besedilo v celoti) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 489, 144, 6 

 

Razno: 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, člen 

5(1) Poslovnika). 

 


